SER/OBSERVATÓRIO SOCIAL DE MARINGÁ
R: Basílio Sautchuck, 388 - CEP 87.013-190 – Maringá – PR
observatorio@cidadaniafiscal.org.br
Fone: (44) 3025-1282

XV CONCURSO DE REDAÇÃO SOBRE CIDADANIA FISCAL

DESDOBRAMENTOS DO TEMA: Além do tema proposto “Cidadania Fiscal”,
também poderão ser tratados no concurso de redação os seguintes assuntos
relacionados ao tema:

1) O que é cidadania fiscal?
2) Escreva sobre importantes abordagens da cidadania fiscal: A função social
dos impostos para o financiamento dos serviços públicos; A importância da
fiscalização da sociedade sobre a correta aplicação dos recursos públicos;
3) Por que é importante pagar impostos?
4) Que retorno a população recebe quando paga impostos?
5) Que melhorias você sugere que o governo faça na sua cidade?
6) Que melhorias você sugere que o governo faça na sua escola (se estiver em
uma escola pública);
7) Quais as formas de fiscalizar a aplicação do dinheiro público?
8) De que forma a população pode ajudar a resolver os problemas de uma
cidade?
9) De onde vem o dinheiro dos impostos?
10) Quais os principais serviços públicos existentes em sua cidade?
11) Por que é importante pedir a nota fiscal nas compras?
12) A nota fiscal é um documento que indica que sou o proprietário do bem
comprado;
13) A nota fiscal serve para garantir a troca do produto, se ele estiver com
defeito;
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14) É através da nota fiscal que sabemos o valor dos impostos que pagamos;
15) Quais os direitos dos cidadãos previstos na Constituição Federal? Sugestão
para consulta: artigos 196 e 205 da Constituição Federal do Brasil.
16) Quem deve garantir saúde, educação e segurança para a população?
17) Para que serve a Lei 12.527/2011, chamada de Lei de Acesso à Informação?
18) Como a participação dos estudantes pode melhorar a administração
pública?
19) Escreva sobre os direitos e os deveres do cidadão;
20) Quem tem um carro paga um imposto chamado de IPVA, e uma parte dele
é destinado ao Fundeb, para a melhoria da educação básica;
21) Quem é proprietário ou aluga um imóvel, paga um imposto chamado IPTU.
O Município aplica o dinheiro do IPTU nos serviços públicos municipais;
22) Pagamos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e
outros tributos quando fazemos compras no comércio;
23) Como você pode contribuir para melhorar a sua cidade?
24) Importância do voto em um país democrático;
25) O poder do voto como instrumento de renovação e combate à corrupção;
26) Voto: o instrumento mais poderoso de mudança e evolução;
27) Voto: direito e dever de todos os cidadãos;
28) Quais são as obrigações do prefeito, do governador e presidente da
república?
29) Quais são as obrigações dos vereadores, deputados estaduais, deputados
federais e senadores?
30) Qual a contribuição do Observatório Social de Maringá para a fiscalização
da gestão pública?
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31) O Observatório Social de Maringá é uma associação que cuida do correto
uso do dinheiro público;
32) A prefeitura deve detalhar em seu portal na internet onde está gastando o
dinheiro dos impostos. Isto se chama transparência.
33) Agir com ética em relação ao que é público é buscar a justiça social;
34) Discorra sobre o tema Fraternidade e Políticas Públicas, tema da Campanha
da Fraternidade de 2019.
35) As políticas públicas, como meio de fortalecer a cidadania e o bem comum,
são ações de fraternidade.
36) De que forma a sociedade civil organizada pode ajudar na realização das
políticas públicas pelo estado?

ACESSO AOS FORMULÁRIOS: Os formulários para confecção das redações
podem ser retirados nos respectivos órgãos a que sua escola ou faculdade está
vinculada:

SEDUC-Maringá, NRE-Maringá, ou

SINEPE/NOPR - conforme

regulamento, ou entrando em contato com o Observatório Social de Maringá
pelo telefone (44) 3025-1282.
PRAZO DE ENTREGA: 28 de junho de 2019, conforme regulamento.
DIVULGAÇÃO, LOCAL E DATA DA PREMIAÇÃO: conforme regulamento.
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